Protokół wyboru dostawcy/wykonawcy
w ramach projektu
„Utworzenie browaru z wykorzystaniem innowacyjnego aparatu do aromatyzacji i filtracji napojów i

wdrożenie innowacji produktowej przez Mistral Poland S.C.”

planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.2. Innowacje w MŚP)
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20.07.2018r.
Data sporządzenia

Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:
1. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
www.mistral-poland.pl oraz na portalu baza konkurencyjności w dniach 12.06.2018 –
16.07.2018
Tryb udzielenia zamówienia
Proces wyboru Wykonawcy przeprowadzono w oparciu o zasadę przejrzystej i uczciwej
konkurencji, która obowiązuje podmioty realizujące projekty w ramach Programu RPO
WSL.
Do upłynięcia terminu przewidzianego w zapytaniu ofertowym, tj. 16.07.2018r., w
odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy linii warzelniczej z dnia
12.06.2018r. wpłynęły następujące oferty:
1. P.P.U.H. RCtronik Marcin Cieśla, ul. Stalowa 16, 41-948 Piekary Śląskie - oferta
wpłynęła dnia 06.07.2018r.
Dokonano weryfikacji ofert pod następującym kątem:
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Nazwa

Czy oferta nie jest wariantowa?
Czy oferta nie jest częściowa?
Czy termin ważności oferty to co
najmniej 90 dni?
Czy oferta złożona w terminie?
Czy oferta złożona w sposób
wskazany w zapytaniu (mail: skan
podpisanej
oferty;
pocztą/osobiście: w odpowiedniej
kopercie)?
Czy oferta zawiera poprawnie
wypełniony zał. 2 i 3 do
upublicznionego zapytania?
Czy
oferta
zawiera
pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)?
Czy oferta sporządzona w języku
polskim?
Czy oferta zawiera czas dostawy
zgodny z zapytaniem?
Czy
oferta
zawiera
opis
zamówienia (może to być zał. 2 do

Oferta 1
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Tak
Nie dotyczy
Tak
Tak
Tak
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zapytania)?
Czy cena oferty nie jest rażąco
niska?
Czy przedmiot oferty jest zgodny z
minimalnymi
wymogami
przedmiotu zapytania?

Tak
Tak

W wyniku powyższej analizy dopuszczono do porównania następujące oferty:
1. P.P.U.H. RCtronik Marcin Cieśla, ul. Stalowa 16, 41-948 Piekary Śląskie
Tabela poniżej przedstawia porównanie ofert:
Lp. Oferty
Kryterium Cena Kryterium Termin Razem
(50%)
dostawy (50%)
1
P.P.U.H. RCtronik Marcin Cieśla
50
50
100
W wyniku powyższego porównania wybrano ofertę P.P.U.H. RCtronik Marcin Cieśla

……………………..…………………………
Podpis i pieczęć
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